แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลาดับที่
มี.ค.65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,500.00
505.00

1,500.00
505.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(1,500)
หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์(505)

ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(1,500)
หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์(505)

สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง
สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง

2 มีนาคม 2565
3 มีนาคม 2565

890.00
1,238.00
160.00
1,540.00

890.00
1,238.00
160.00
1,540.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(890)
หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,238)
หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(160)
ร้านาวาดีไซน์(1,540)

หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(890)
หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,238)
หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(160)
ร้านาวาดีไซน์(1,540)

สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง
สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง
สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง
สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง

3
2
2
3

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.มายด์เมดิคอลแคร์(14,000)

บจก.มายด์เมดิคอลแคร์(14,000)

สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชือ้

1,175.00
7,500.00
20,735.00

1,175.00
7,500.00
20,735.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บจก.เรืองแสงไทย(1,175)
ร้านนัทที(7,500)
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุร(ี 20,735)

บจก.เรืองแสงไทย(1,175)
ร้านนัทที(7,500)
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุร(ี 20,735)

สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง
สืบราคาจากการซื้อย้อนหลัง
สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง

7 มีนาคม 2565
3 มีนาคม 2565
1 มีนาคม 2565

จ้างเหมาทาสีรั้วภายนอก รพ.แคนดง

92,000.00

92,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฝาแก้วการช่าง(92,000)

ร้านฝาแก้วการช่าง(92,000)

7,400.00

7,800.00

เจาะจง (ข)

บจ.ยูเมด้า/7,850.-

บจ.ยูเมด้า/7,850.-

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างเหมาบริการอื่น

สืบราคาจากท้องตลาด

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

2565
2565
2565
2565

16 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565

ตาม ระเบียบพรบ.จัดซื้อฯปี 2560 Po.142/65
ตาม ระเบียบพรบ.จัดซื้อฯปี 2560 Po.143/65

1/3/2564

ตาม ระเบียบพรบ.จัดซื้อฯปี 2560 Po.145/65
ตาม ระเบียบพรบ.จัดซื้อฯปี 2560 Po.147/65

1/3/2564

12

เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ

13

เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ

75,049.20

1,513,800.00

เจาะจง (ข)

บจ.พรอส ฟาร์มา/75,049.20.-

บจ.พรอส ฟาร์มา/75,049.20.-

14

เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ

2,918.00

2,980.00

เจาะจง (ข)

บจ.ยูนีซัน/2,918.-

บจ.ยูนีซัน/2,918.-

15

เวชภัณฑ์ยา Simethicone 40 mg./0.6 ml

3,360.00

3,360.00

เจาะจง (ข)

บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/3,360.-

บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/3,360.-

16
17

วัสดุทนั ตกรรม จานวน ๑ รายการ
วัสดุทนั ตกรรม จานวน ๑ รายการ

2,280.00
4,800.00

2,280.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซื้อ)
4,800.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซื้อ)

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษัท สกายเด๊นท์ จากัด

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษัท สกายเด๊นท์ จากัด

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด
ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด

PO.22/2565
PO.23/2565

14/02/2565
14/02/2565

18
19

วัสดุทนั ตกรรม จานวน ๖ รายการ
วัสดุทนั ตกรรม จานวน ๒ รายการ

2,390.00
1,200.00

2,390.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซื้อ)
1,200.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซื้อ)

บริษัท เด็นท์-เมท จากัด
บริษัท เด็นท์-เมท จากัด

บริษัท เด็นท์-เมท จากัด
บริษัท เด็นท์-เมท จากัด

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด
ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด

PO.24/2565
PO.25/2565

14/02/2565
14/02/2565

20
21

Lab ฟันปลอม
Lab ฟันปลอม
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,123.50
5,200.20
20,000

1,123.50 วิธีเฉพาะเจะจง ข (จ้าง)
5,200.20 วิธีเฉพาะเจะจง ข (จ้าง)
20,000
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่
บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่
บจ. ไบโอเซน

บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่
บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่
บจ. ไบโอเซน

ตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อฯปี2560
ตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อฯปี2560

PO.26/2565
PO.27/2565

14/02/2565
14/02/2565

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

42,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.เฟิร์มเมอร์

บจ.เฟิร์มเมอร์

22
23

42,500

1/3/2564
1/3/2564

เพื่อสนับสนุนการให้บริการผูม้ ารับบริการในพื้นทีร่ ับ17-Mar-65
ผิดชอบ
เพื่อสนับสนุนการให้บริการผูม้ ารับบริการในพื้นทีร่ ับ17-Mar-65
ผิดชอบ
เสนอราคาตามข้อตกลง
22-Mar-65

24

ซื้อวัสดุการแพทย์

24,824.00

24,824.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด อิเลฟเว่น พลัซ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด อิเลฟเว่น พลัซ

25
26

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

5,200.00
257,600.00

5,200.00
257,600.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัทไอแวน เมดิคอล จากัด
บริษัท แอดวานซ์เพาเวอร์ จากัด

บริษัทไอแวน เมดิคอล จากัด
บริษัท แอดวานซ์เพาเวอร์ จากัด

เสนอราคาตามข้อตกลง
เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65
22-Mar-65

27

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

27,770.00
1,172.72

27,770.00
1,172.72

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

เสนอราคาตามข้อตกลง
เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65

ซื้อวัสดุการแพทย์

6,750.00

6,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัทไอแวน เมดิคอล จากัด

บริษัทไอแวน เมดิคอล จากัด

เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65
22-Mar-65

ซื้อวัสดุการแพทย์

15,455.00

15,455.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ ซี พี

บริษัท เอฟ ซี พี

เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65

28
29
30

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลาดับที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

31
32
33

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

4,500.00
3,500.00
4,815.00

4,500.00
3,500.00
4,815.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด กรีน เอ็ม ดี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อิเลฟเว่น พลัซ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด กรีน เอ็ม ดี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อิเลฟเว่น พลัซ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง

เสนอราคาตามข้อตกลง
เสนอราคาตามข้อตกลง
เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65
22-Mar-65
22-Mar-65

34

ซื้อวัสดุการแพทย์

82,800.00

82,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จากัด

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จากัด

เสนอราคาตามข้อตกลง

22-Mar-65

